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कात्यमारखा. !अ. 

परी 

श्रीभास्करकविविरचितं 

उन्मत्तराघवम् । 

जयपुरमहाराजायितेन पण्डितव्रजलालसूनुना महामहोपाध्याय 

पण्डितदुगोप्रसादेनः मुम्बापुरवासिना परबोपाहन- 

पाण्डुरङ्गामजकारीनाथश्यमेणा च 

संशोधितम् | 

[1 क) र 

तच 

मुम्बय्यां निर्णयसागरास्ययन््राख्ये तदधिपतिना सुद्रा्षरैरङ्यितवः 
प्राकारयं नीतम् । 

१८९९ 

(अस्य अन्धस्य पुनसुद्रणादिविषये सर्वेथा निणयसागरमुद्रायनच्नाख्याधिपते- 

रेवाधिकारः ।) 
[| ० 

मूल्यं २ आणकाः। 





कयमास । 

भ्रीमद्धास्करकपिपिर चितम् 
उन्मत्तराघवम् । 
० 

कृला चान्द्री सेमोः प्रणयकच्टप्रापितस्षः 

प्रणामे पार्वत्याः पदकमललाक्षापरिचिता । 
श्रिये भूयादसाः वदनशरिनः कोषकटषा- 

त््रसादेनारुण्यं विनिमयवदेनेव दधती ॥ १ ॥ 
(नान्यन्ते) 

सूत्रधारः --नेपथ्याभिमुखमवलोक्य }) आर्ये, इ तस्तावत् । 

(प्रवि्य) 

नदी-- ज्ज इं म्हि । को णिजोभो आणवेदु । (क) 
ूत्रधार+--जच खल्वादिष्टोऽसि विमतरनिजकीतिकधूरकरण्डी- 

कृतनिखिटग्रह्माण्डेन दिगन्तदन्तावरुकुम्ममण्डलमण्डनायमानप्रतापसि- 
दूरेण सकठकलाकङापकोविदेन विचयारण्यश्रीचरणारविन्दवन्दनमहोत्स- 
वमिङितिनामुना सामानिकेन, यथा-- 

१, अयं भन्थसतज्ञोरप्रदेरवतिपल्मरनेरी'नगराच्छीडुव्रहमण्यदाक्निभिः सखदेररि- 
परितो देवनागरद्िप्यां परिवयै प्रहितः. अधसनी भूषिका च तैरेव टिदितेति परमर- 
गृङता वयम्, काव्यामालानुप्राहकाः सहृदयाश्चेति दिवम्, 

भो मोः काव्यमालसंपादका विद्रन्युकुटमणिवराः, अतिदुरंभपिदं सहाकविश्री- 
भास्करविरचितमतिप्राचीनसुन्मत्तराघवं नाम परक्षाणकं मया कुहचनातिमहता भ्रयासेन 
संपाय श्रीमतामन्तिकं सढुतुकं प्रेषि ¦ अल्पमपीदमनत्पयुणनिरन्तरतया रतरा सहृदय- 
हृदयमुश्मसयेदित्येव ममाशयः । तदधुनेतन्मुद्रणविषये मय्युग्रहबुद्धिः श्रीमद्भिः श्यति 
्रर्थना ॥ 

इति सृहृदयसमुदायविधेयः 
सुब्रह्मण्यरासी । 

` (क) आय, इयमसि । को नियोग साङ्गापयतु । 



२ - कान्यमाख । 

उन्मत्तराघवं नाम यत्येक्चाणकमुक्तवान् | 
भास्करः कृतिनां मान्यस्त्वयाय निषूप्यताम् ॥ २ ॥ 

इति । तदादिद्यतां प्रयत्नः । 
नटी--(सविमचम ! बहुविण्णाणकुसलो क्खु एसो समाचणो । क 

से हिअभं आवजिदुं सक्खिमदि । (क) 
सुजधारः~मा मेवं वक्तव्यम् । विरेषक्ञाकामेव गुणादि नैस- 

गकी । अतस्ते सैखमावजंनीयाः । श्रुणु । 
विज्ञानविशदमेव हि चेतः सुजनस्य शक्यते दृ्म् । 
परिदयुद्धमेव रेह सुतरां कषल्ययस्कान्तः ॥ ६ ॥ 

नटी--दोदु । जं जणन्तरकरणिज्नं तं अजो णिखूवेदु । (ख) 
सूजरधारः- नन्विदानीं वतेते वसन्तसमयः । तथा हि । 

माकन्दालिं मरुयपवना मन्दमान्दोख्यन्ते 
मजत्यस्या मधुकरयुवा मञ्जरीणां मरन्दे | 

आसेवन्ते मुकुरुनिकरानासमन्तादशोका 
वक्तुं मत्ताः पिकयुवतयः पञ्चमं प्रारभन्ते ॥ ४ ॥ 

देवि, तत्समयोचितं किचिद्रीयताम् । 
नरी-- (गायति ।) 

जस्स हि महू अमच्चो दक्खिणपवणो वरूहिणीणादो । 
प्िममराणुजरो सो जेदु चिरं वम्महो राओ ॥ 4 ॥ (ग) 

सूत्रधारः-साधु गीतम् । (अन्यतोऽवलोक्य अर्ये, इतः पर्य । 
मनोहराणामपि मञ्ञरीणां विहाय जारानि विरेषर्प्सुः । 
रतान्तराप्येति मधुत्रताङिः सीता यथेयं कुघुमेषु रोभात् ॥ ६ ॥ 

(इति निष्कान्तौ ।) 
व भपस्तावना ] 

(क) बहुविज्ञानकुशरः खस्परेष सभाजनः। कथमख हदयनावजंयितुं श॒क्यते। 
(ख) भवतु । यदनन्तरकरणीयं तदार्यो निरूपयतु । 
(ग) यस्य हि मधुरमालो -दक्षिणपवनो वरूथिनीनाथः । 

प्रियभ्रमरानुचरः स जयतु चिरं मन्मथो राजा ॥ 



उन्मत्तराधवम्, | द् 

(ततः प्रविदति पुष्पावचमं श्नाययन्ती सीता सखी च }) 

सखी--हखा जाण् अग्गदो एव्वं कुयुमां दीसन्ि । किं अण्जदो 
दिण्णदिद्री गच्छसि । (कृ) 

सीतष--दला महुअरिए, इदो वि पुरे काणणन्तरे मणोहरा् 
कुसुमाईं दीसन्दि । ता अदिरसेण गच्छम्मि । (घ) 

मपुंकरिका--दरा"जाणड, दाणि वि अम्हाणं जपरिचिदो पदेसो 1 
काणणेषु सावाणुग्गहसमत्था इसिणो चिदन्ति । अदो जस्सि करसि वि 
अस्मे कुसुमे गदिदिषु जो को वि कुष्य ! राममदो वि तुह पिं काट 
कणञमिञ गेण्हिअ भिअयावावारादो दारि एव्व णिवद्िस्तदि । ता 
एक्तिएहि कुघुरमेहि णिवत्तमो । ग) 

सीता- सव्वजणसाहारणाहं क्खु बणख्दादईं॑पएपुप्फमूखाह णर्ईन- 

खाह् अ । अदो किंणिमित्तं जो को वि कुप्पदि । (ुषभाजनं विलेक्य }) अ- 
जउन्तस्स देव्वच्षणोपनुत्तादईं कुसुमां पजक । इदो पुरे काणणन्तरे 
मणोहराई कुसुमां अद्िगिण्डिज उडं गच्छम्हो । घ) 

(इत्युमे स्थिते ।) 

क) सखि जानक्ति, अग्रत एव कुसुमानि ददयन्ते । किमन्यतो दत 
गेच्छसि | | 

(ख) सखि मधुकरिके, इतोऽपि पुरःस्थिते काननान्तरे मनोहरणि कुमु- 
मानि द्ृर्यन्ते । तस्मादभिरषेण गच्छमि | 

(ग) सखि जानकि, इदानीमप्यस्माकमपरिचितः प्रदेशः । काननेषु 
दापानुग्रहसमथा ऋषयसिष्ठन्ति । अतो यसिमन्कस्मिलप्याश्रमे कुसुमेषु गृही- 
तेषु यः कोऽपि कुष्यति । रामभद्रोऽपि तव प्रियं करठुं कनकणृगं गृहीता 
मृगयाव्यापारदिदानीमेव निवर्तिष्यते । तसादेतावद्धिः कुसुमेनिवतीवरे । 

(घ) सभैननप्नाधारणानि खल् वनरताः फटपुष्पयलानि नदौजलानि च} 
अतः किनिमित्तं यः कोऽपि कुप्यति | आर्यपुत्रस्य देवा्चनोपयुक्तानि कुषु- 
मत्रि पयीप्तानि । इतः पुरःस्थिते काद्रनान्तरे मनोहराणि कुसुमान्यमि- 
गरह्योठनं गच्छावः । 



1 केष्न्यमाढ । 

कि क 

सीता--(्ध्क्ेपम् ) हला, इदी" ममरो किणिमित्तं सभमन्तो देष 
देसु क्दाविडवेदु कुषुमकोडरेु आछटठन्तो परिव्भमई । (क) 

मधुकरिका--(विभाव्य हका, मअरन्दपाणणिचरुपक्खदाएु पह्ठ- 

बन्तरिदं इमं सहरि ममरि अवेक्खन्तो भविरोअणवेअणाए णूणं उ- 
म्मत्तो संबुत्तो । (ख) 

सीता--(विलेक्य ।) हस, साहु रुक्खिदं तुश । (ग) 
मधुकरिका--अम्ददे । सविसेसं परिव्ममन्तो वि एसो सहरि ण 

पक्खदि । (घ) 

सीता-महुमरिषए, संजोजेटि णम् । (ड) 
मधुकरिका--इमिणा सहभारदण्डेन मञ्जरं ताडि मञरन्दपाण- 

णिच्चल भमरि उद्रवेमि ! (तथा इता ) अम्दहे । मज्ञरीएु उडह्िदाए ताए 
परहभरीए सगदो दमो महुजरो माहवीमण्डवं अहिरुहिअ महुरसं पि 
बन्तो सुरं वद्र । नान्तरं विलोक्य सवेगम् ! कहिं गदा जाणई । (न- 
विलोक्य ।) अम्हे । ण कस्सिवि दीसई। (वनान्तरं प्रविश्य सर्वैत्रान्विष्यन्ती ।) 

अम्हे । दं मणोदराकिदी का वि हरिणी सिणिद्धाए दिडिए म॑ पेक्खिज 
णिस्रन्तेहिं णअणसरिकिदि सदहीसिणेहं सूुजअदि । मह् हिअअं विं 
एदस्पि चिरपरिचिदं विभ विस्सद्धं होदि । अहवा इमाए जणणन्तरस- 
हीए होदव्वम् । (इति ससंभ्रमं परिभ्रमन्ती सविमरशेम् # पएत्थ महेसिणौ अ- 

स्समप्पहावादो दुदमिमाणं संचारो णघ्थि । ता किं पत्थिदा जाणहृत्ति मे 
अचरि होदि । निःश ।) मन्दमाहणी अहं खु । मिजञावावारादो णि. 

(क) सखि, इतो मरः किनिमित्तं संभ्रमसतेषु तेषु रताविव्पेषु कुसु- 
मकोटरेष्वाट्ढन्परिभरमति । 

(ख) सखि, मकरन्दपाननिश्वल्पक्षतया पह्वान्तरितामिमां सहचरीं भ्र- 
मरीमप्रे्षमाणोऽविखेकनवेदनया मूनयुन्मत्तः संबत्तः | 

(ग) सखि, साधु रक्षितं तरया । 
(घ) आश्चयंम् । सविशेषं ̀  परिश्रमनप्येष सहचरी न परयति । 
(ऊ) मधुकरिके, संयोजयेनम् । 



उन्मत्तराघवम् । 4 

उत्तस्स राममदृस्स कटं कददृस्सम् ¦ शमदो वि युणिअ कौरिसं अवत्थ- 
न्तरं अणुहविस्सदिति वेर्बह् मे हिअअम् } (क) 

नेपथ्ये कलक्रङः ।) 

मधुकरिका--इदो तदो वि संममन्ता तावसजणा दीसन्ति । अदो 
रामभहो वि आञच्छदित्ति तक्रेमि ! (ख) 

(पुनर्नेपथ्ये ।) 

समृज्यन्तां पदव्यः करधृतकलर्शावजितेस्तोयपरः 
सिच्यन्तामासमन्तादविरख्ममितः कीर्णपुष्पाः क्रियन्ताम् । 

जीवग्राहं गृहीत्वा कनकम्रगमसो जानकीप्रीतिहेतोः 
संप्राप्तः काननान्तात्समधिकमदहिमा सत्वरं रामभद्रः ॥ ७ ॥ 

अयं दहि 

प्रतिपदमुपयान्तं रक्ष्मणं वीक्ष फंचि- 
दरङितनयनकोणेनादराद्भाषमाणः | 

श्रमजलरसदासयः शोभते चापदण्डं 
शिथिकितिगुणबन्धं स्कन्धदेदरो दधानः ॥ ८ ॥ 

(क) अनेन सहकारदण्डन मञ्जरीं ताडयित्वा मकरन्दपाननिश्वलं भ- 

मरीमुत्थापयामि | आश्वर्थम्। मञ्चयौ उत्थितया तया सहचयां संगतोऽयं-मधुकरो 

माधवीमण्डपमधिरुह्य मधुरसं पिबन्मुखं वतेते । कुत्र गता जानकी । आश्च- 
यम् | न कुत्रापि इयते । आश्चर्यम् | इयं मनोहराकूतिः कापि हरिणी सि- 

ग्धया दष्ट्वा मां दृष निःसरद्धिनयनसलिठेः सखीशेहं सूयति । मम ह- 
दयमप्येतस्यां चिरपरिचितमिव वि्छब्धं भवति । अथवानया जननान्तर- 

सख्या भवितव्यम् । अत्र महर्षराश्रमप्रभावदृष्टमूगाणां संचासे नास्ति । 
तस्मात प्रस्थिता जानकीति म आश्चयै भवति । मन्दभागिन्यहं खट । 
मृगयान्यापारान्निदृत्तस्य रामभद्रस्य कथं कथयिष्ये [ रामभद्रोऽपि भ्रुवा 

कौटृदरामवस्थान्तरमनुभविष्यतीति वेपते मे हृदयम् \ 
(ख) इतस्ततोऽपि भंभ्रमन्तस्तापसज्ना इयन्ते अतो रममद्रोऽप्या- 

गच्छतीति तकैयामि । 



१ काव्यमाखा | 

मधुकरिका--(संममम् ) अए, कैणथमिथं गेण्दिज अन्तिजत्थेण 
लक्खणेण कं वि मन्तन्तो रामभदौ एव्व आअच्छदि । अहं से मग्गे 
परिहरिथि चिह्धमि । (तथा करोति) (कृ) 

(ततः प्रविशति यथानिदिष्टः सलक्ष्मणो रामः 

रामः- त्स, नूनमिमं कनकम्गं विरोक्य जानकी सविरोषं तुष्यति। 
टक्ष्पणः--वचनमात्रेण देव्याः कुतहर निवतंयतस्तवायं “प्रसाद 

एव कनकमृगराभादपि महान्तं परितोषमापादयति । 

रापः-निमित्तममिनीय ) वत्स, महामुनेरगस््यस्य सामथ्यीदप- 
गतसकरमये तपोवने सख्या मधरुकरिकया सह वतेमानामपि जानकीं 
विचिन्य, अपरिचितप्रदेरातया मनः राङ्खाकुरमासे । 

लक्षणः परेमविशेषो हि पियजने प्रथमं प्रमादमेव चिन्तयति । 
मधुकरिका-(सनिःधापम् )) सब्वहा जदाकदावि कहणिल्ञो जेव्व 

सो उत्तन्तो । ता गच्छम्दि । दाणि एव्व कहेमि । (उपपति ¢ (ख) 
क्ष्मणः-(म्करिकां द्र खग्तम् ॥ एकाकिनी दीनमुखी मधुक- 

रिका समागच्छति } सवैथाव्याहितेन भवितव्यं देव्याः सीतायाः । 
मधुकरिका- जेदु महाराभो । (ग) 
रामः मधुकरिके, कासे जानकी । 

मधुकरिका-- (ण्डम् ) देव्व, तुम्हाणं देव्वचणाए उडअसमी- 
वह्टिदायु र्दा कुसुमां अवचिणोमि ति णिग्गदा । (घ) 

(क) अये, कनकमृगं गृहीषवान्तिकस्थेन रक्षणेन किमपि मन्त्रयन्याममद्र 
एवागच्छति । अहमस्य मार्ग परिय तिष्ठामि । 

(ख) सवेथा यदाकदापि कथनीय एव स वृत्तान्तः । तद्च्छामि । इदानी. 
मेव कथयामि | 

(ग) नयतु महाराजः । 

(घ) देव; युष्माकं देवाचैनाये खटजसमीपस्थितासु ङ्तासु कुुमास्युव- 
चिनोमीति निता । 



उन्मत्तराधवम् । 

टक्ष्मणः--देवताचेनाकुसुमाल्य्वचेतव्याल्येव : 
रामः-(खगतम् )^ किमतःपरं कथयिप्यतीति कम्पते मे चेतः। 

(अकाशम् ।) ततस्ततः । 

पधुरुरिका-मणोदराईं कुखमाई दीसन्दि ति इदं काणणन्तरं प- 
विहा जाणहं अण्णेसन्दीए मए ण दिह । (क) 

रस्मः--दा, हतोऽसि । 
ज्वरततुषाराभिकणोपमानि सीता न दृष्टेति दुरक्षराणि । 
करणै प्रविष्टानि दगदमूनि सबीङ्गतापं जनयन्ति हन्त ॥ ९ ॥ 

कष्टम् । अतिदारुणो दैवटुर्विपाकः । 
अम्बाजनं च पितरं च सहोदरौ च 

राज्यं च तानि भवनानि सवान्धवानि | 

देवाद्विदाय विपिने वसतां तथापि 
हन्तातिदुःखमविषहयसुपायतं नः ॥ १० ॥ 

दा जानकि) 
विरहं मम सोदुमक्षमा तं वनवीथीष्वपि मामनुदरु तासि । 
अकरृतागसमेनमद मुक्ला वद कुत्रासि कुरङ्रावनेतरे ॥ १ ॥ 

छक्ष्पणः--(खगतम् ! इममायेः प्रयति चेदतिपीडितो मविष्यति | 

तदेनं प्रेषयामि 1 (अपवाय ¢ मधुकरिके, इमसुटजं नय । अहमार्थसमीपे 
तिष्ठामि । 

मधुकरिका-(कनकखगमादाय ॥) तह । (इति निष्कन्ता ।) (स) 

रापः- 

प्राणप्रियां प्राप्तवती कटोरामकीतितव्यां पदवीमकाण्डे । 
तैरोक्यावण्यलकामभूतां हा जानकीं कुज विरोकयामि ॥ १२॥ 

(क) मनोहराणि कुपुमानि दयन्त इतीदं काननान्तरं प्रविष्ट नानक 
उन्वेषन्या मया न दृष्टा | | 

(ख) तथा | 



८ क्गव्यमाल । 

१ ऋ, 

टक्ष्मणः- किमेव खिद्यसे । इद दनं प्रविरयान्विष्यद्धिदैद्यते देवी । 
रामः--मन्दमाग्ययोमेम चक्षुषोरतःपरं कतः सीतादरौनघुखम् । 

तथापि प्रतिपादय । 

दश्ष्पमणः-इत इतः । 

(उभौ परिक्रम्य वनं प्रविशतः ।) 

ठक््षणः--मायै, सिकतावति प्रदेशे स्पष्ठं प्रतीयते देव्याः पदपद्धतिः । 
रामः--(विखोक्य ।) नूनमियं प्रियायाश्चरणस्रणिः । तथा हि । 

स एवाङ्ङिविन्यासः स एव चरणक्रमः। 
तदेवाव्पप्रदेशत्वं सेव विक्षेपचातुरी ॥ १३ ॥ 

(मिःश्वसख ॥) 

प्रणताल्लणयापराधकाङे शिरसो मे पतितैः प्रसूना: । 
कृतपूजनयोभगेक्षणायाः पदयोरत्र विदोकयामि मुद्राम् ॥ १४ ॥ 

(पदसरणिमनुसरन् । विखोक्य ।) | 

अश्ुविन्दुचयमञ्चना्चिते सुञ्चती प्रणयकोपनिगैतम् । 
पारं विनमितं मुखाम्बुजं बिभ्रतीयमिह दश्यते परिया ॥ १९ ॥ 

(उपषटय । प्रिये, प्रसीद प्रसीद । 
अयि मुञ्च रुषं तव प्रसतरं जितपूर्णेन्दु मुखारविन्दमस्तु । 
प्रणति कर्यन्नहं खदीयां पदराक्षां परिपाख्यामि मूष्नौ ॥ ११॥ 

(इति तत्रस्थितां पादमुद्रां भ्रणमति ।) 

टक्ष्मणः-कष्टमायैसखोन्माददद्चा वतेते । जयै, न जानकी । (इति 
मूधोनमुन्नमयति ॥ 

रामः-(उत्थाय स्थल्पन्निनीं विलोक्य ) मधुभरनमितपसूनां महीतङ- 
गङितिमकरन्दपानाय कमखोदरादापतन्त्या मधुकरमाख्या स मे तामर्णां 

खलपद्निनीं विरोक्य मूढोऽसि । 
लक्ष्पणः--भहो, ज्ानाज्ञानयोः संकरः । तथा टि । 

वाक्यानि कानिचिदयुक्ततराणि वक्ति 
रते च कान्यपि तथापि द्रथाथैवन्ति । 



उन्मत्तराघवम् | ९ 

च, 

आर्ये सहेव वस्ततम्तदवोधबोधो 
छायातपाप्रिव तटेऽखदरुदरुमसख ॥ १७ ॥ 

रापः मवतु ! एतामेव पृच्छामि 
त्वामाग्रतेयं पदपङ्करसाः प्रयच्छ मे पञ्चिनि प्मवक्राम् । 
न चेत्तदीयां चरणान्जमुद्रां पदरोयान्यत्र विनिर्गतं मे ॥ १८ ॥ 

(विमाव्य.॥) इयमपि चलितकमल्मुखसंज्या पदपद्धतिमितेः, प्रयातामावे- 
दयति । 

छक्ष्मणः- इतः सहकारवाटिकासुपगता पदमुद्रा । 
(उभो चूतवाटिकामुपसरतः । 

छक्ष्मणः- (गतम् । आये हृदयमन्यतो नयामि । धकारम् ॥ 
किसर्यपरिपाटीं किंचिदभ विघुन्व- 

न्रतिपदमुप(मनु)यातः पङ्किमिः षट्पदानाम् । 

अमिनवमकरन्दानाहरन्मञ्चरीणां 

मल्यरशिखरिजन्मा मारुतो याति मन्दम् ॥ १९ ॥ 

राम!-अये, विरहिजनवनदावानछः समीरणः । 
पवस्य जगतः प्राण इति तवा ब्रुवते वृधा । 
जगदन्तःस्थितस्येव यतो मे प्राणहारकः ॥ २० ॥ 

तथा टि। 
अङ्कं यदि प्रियायाः स्पष्टं भवता चिरीषदुकुमारम् ! 

तद्योरिङ्ग ममाङ्ञन्यपसर तृण न चेत्पयवन ॥ २१॥ 
(विभाव्य ५ भवतु, प्रयसीमेव प्रच्छामि । 

जगस्माण मम् पाणकान्ता कान्तारसीमनि । 

रमता मवता दृष्टा कि सा हंसर्सद्वतिः ॥ २२ ॥ 

अये, प्रियाया नििसगैुरमिणा उुखमारूतेन तिरस्छृततया वैरमनुखरः 
स्तृष्णीयुपयासि । 

माकन्दपाढीमकरन्दपूरे मधुरता मज्ञनमाचरन्तः | 
मानापनोदाय मनखिनीनां मानोमवं मन्तरुदीरयन्ति ॥ २३६ ॥ 



१५ काव्यमाला | 

अपिचं। 

माकन्दवृन्दमकरन्दजलेषु मसा 
धृत्या व पङ्कजरजांसि सधुतरताडिः। 

मानापनोदनपफलाय मनखिनीनां 
मन्त्रानुदीरयति मन्मथदेवताकान् ॥ २४ ॥ 

किं [च] निसन्तरमधुरसाखादमत्तानाममीषां वचनमप्रमाणमेव \ अतः 
प्रियागतिनं प्रष्टव्या | (पदान्तरमभिनीय कण दघ्वा ।) व॒त्स 

सरोजनेता सदकारवीथ्यां नवप्रवाखन्तरिता परिया मे । 
अव्यक्तव्णै किमपि ब्रुवाणा ससुतसुकं मे हृदयं तनोति ॥ २९ ॥ 

टक्ष्मणः-(खगतम् ! कोकिंलालापमाकण्ये आन्तो नूनमा्ैः । 
रामः--अये, परियाखाप इव श्रूयते नाङृतिस्तु दृद्यते । अतः 

पराथयामि । 

चेतसः सपदि जीवनोषधं नेत्रयोरमृतवर्तिकाञ्चनम् । 
मन्मथज्वरमहारसायनं दरोयख दयिते तवाकृति(नन)म् ॥ २६ ॥ 

(कषणमा्ं तूष्णीं स्थिता ।) अयि जानकि, किमिल्योदासीन्यं मजसि । 
आगत्य तूणेमसितोत्यरुरम्यनेत् 

कण्ठं बधान मम ते भुनवह्ठरीभ्याम् । 
पश्चादुपेत्य निभृतं पदम्यन्ती 

यद्रा पिधेहि नयने करपछ्वाम्याम् ॥ २७ ॥ 
(इति नयने निमील्य तिष्ठति ।) 

टक्षणः--(लगतम् } कष्टं प्रतीकारदुःखे कर्मणि किं कुर्मः । 
रामः- प्रिये, किमिति विरम्बसे । उभयोः पक्षयोरेकतरमाचर् । 

रक्ष्षणः-- मायै, एष कोकिलालापः श्रूयते । नात्र जानकी सा- 
ज्वरूति (2) 

रामःव निमील्य एनः क दा # स एवेदानीं श्रुतबीणारवसय् ढ- 
कध्वनिसि कटोरतां मजतिं । 



उन्मत्तराघवम् | ११ 

(खक्ष्मणोऽन्यतो द्दीयति ।) 

रामः विलोक्य ससंत्रमम् } वत्स, केचिदमी चोराः प्रियायाः सवी- 
मरणजातमादाय मस्तके दधानाः प्रसारितवाहवो मया योद्धुमम्रतो निः- 
शाङ्मासते-। परय परय । 

मुक्तादारच्छटामेके पद्मरागावलि परे । 
प्रियायाः कन्काकस्पानपरे हन्त विभ्रति ॥ २८ ॥ 

टक्ष्मणः- (गतम् ) कष्टमार्यख पुनरप्युन्मादः |` 
रामः- मो भोश्चोराः, तिष्ठत । ममामरतः कुतो गम्यते । इदानीमेव 

धनुरारोष्यैकेनेव सायकेन सवौन्वः पातयामि । (इति खटोपं परिकम्य 
धनुरारोपयति !) 

क्ष्पणः--(खज्जं धडरवलम्ब्य  अल्माटोपेन । 
रामः-- वत्स, सञ्च सुश्च बाणं सधास्यामि । अमी पुनरतरैव निर्भया नि- 

श्चरुमासते । (इति तूणीरसुखाद्राणसुद्धैमिच्छति ।) 
लक््षणः- 

निषङ्गानिगैते बाणे परेषां प्राणनिर्ममः। 
तदेव ज्ञायते देव संधानं किप्रयोजनम् ॥ २९ ॥ 

अतः शरसंधानं विहाय विभावयत्वायः, नात्र चोराः । 

रामः-(विमाव्य अहो, मे मूढा मतिः । तथा हि । 
आरक्तोऽयमरोककुड्मलचयो नो पद्मरागच्छरा 

फुह्टोऽयं नवकार्िकारनिकरौ न खणेभूषावलिः । 
एषा च स्फुटसिन्युवारपटटी नो मौक्तिकानां चज 

शाखाजार्भरतस्त एव तरवो नोचद्धुजा दसवः ॥ ३० ॥ 
छ्मणः--इतोऽपि कताकुञ्चषु विमावयावः । 
रामः तथा । इति पदान्तरे स्थित्वा विलोक्य चहषम् ¢ व॒त्स, दष्ट 

जानकी । 
सनमरविनम्रमूतिमोमिह चाह्वय पणिचढनेन । 
कणाश्तेवैचोमिः करयति नम हृदयमाहितानन्दम् ॥ ६१ ॥ 



११ काव्यमाखा। 

टक्ष्पणः--अहे, चिरयुन्मादो- तेते । 
रामः अये जानकि, एतावन्तं कारं कु3 गतासि | (कण दा ।) ङ्ग 

बरवीषि--*जथपुत्रस प्रेमपरीक्षाथ कचिहताकुञ्े निगूढासिः इवि । 

टक्ष्मणः--क्रास्ते जानकी । 
राम--(अनाकथितकेन ) 

तदालपाः कर्णे मम नवसुधाीकरमयाः 
सव स्पर्शोऽप्यज्ञे ििरशिशिश्धन्दनरसः | 

रारज्ज्योत्लापूरसव वपुरिदं मे नयनयोः 
कथं ते कल्याणि क्षणमपि सहे हन्त विरहम् ॥ ३२ ॥ 

टक्ष्पणः-- आये, कस्ते जानकी । 
रामः नन्वियमग्रत एवास्ते । इति पुरोपस्थितां क्तायुपद्य विलोक्य }) 

अहो मे मोहः | 
कुपुमस्तवकानता विरेखां दधती पह्वरसंपदं मनोज्ञाम् । 
मकरन्दङिदां मधुव्रतानां कलङ्घ॑कारकरम्बिता कतेयम् ॥ ६३ ॥ 

(एनविलोक्य ।) वत्स, अस्यामेव कऊतायां पुष्पाण्यवचितवती जानकीति 
तकंयामि । तथा हि । 

अवचितकुसुमानि तया केवछ्ृन्तावशेषितान्यधुना । 
पतिताः पष्वभङ्गा रक्ष्यन्ते तत इतश्वामी ॥ ३४ ॥ 

छक्ष्मणः--एवमेतत् । पदपद्धतिरप्यविच्छिचा कुतामिमां प्राप्ता । 

रामः--इतः परं कां दिं प्रसितेति विरोकय । 
छक्ष्मणः-- तथा । (इति ठतां परिभ्रमन्, मभिव्यं विखेक्य, खगतम् ।) 

ददं देव्याः करपरिभरष्टम् । तदार्य॑स्य हृदयविनोदनाथेमवसरे दशैयामि । 
(इलयादय परान्ते पिदधति । उपल प्रकारम् ॥ आये, नेतःपरं कुत्रापि ल- 

षयते पादसुद्रा । कित् वने संचरतः कस्यापि मूृगस्यत्रैवामिव्यक्ता पद्- 
सरणिरारोकिता । 

राम्ः-- हन्त) निराशः सः । अगे जानकि 
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जायतेक्षणमराल्ङुन्तटं पकविम्बफलपाट सरम् । 
मञ्चुभाषिणि ममाक्षिगोचरं कलते तव कदा मुखाम्बुजम् ॥ ३९ ॥ 

(परितोऽवलोक्य }) अये, प्रियायाः किचिदपि वतु न रक्ष्यते । केना 
ह्दयमवटम्बे | 

ठक्ष्मणः-- जाये, देव्याः करपरिभ्रष्टमिदं मणिवस्यम् । तदवधारः 
यत्वार्यः 4 (इति ददाति ॥ 

रामः दीतवा सदर्थम् ।) 

मम हृद यमिदं चिराय फिंचिद्विगङ्ितितापरुजं वितन्वदेतत् | 
कथमपि कृरपवास्पियाया मणिवल्यं पतितं मया र्व्धम् ॥ ६६ ॥ 

(हदये निक्षिपन् ।) 

एतत्पुरा मम गक परिपील्व गाढं 

च्छिन्नं व्यधत्त बहुशः परिरम्मणेषु | 
विम्वाधर् मयि रसात्िवति प्रियायाः 

कोखाहकं च कृतवक्ररघूननेपु ॥ ६७ ॥ 
(निःशस्य । वत्स, क जानकीं पयामः । कुच वनान्तः पुनरन्विष्यामः | 
केषु वा निकुन्ेषु पुनविलोकयामः । हन्त, सवथा निराशाः सः । 

दिसो विटोकयाम्यद्च ज्वालापरिवृतता इव । 
वाटं जगदिदं मन्ये ह्च मे प्रियया विना ॥ ३८ ॥ 

छक्ष्पणः-- जहो, कष्टमायैखेयं दशा वतेते । 

रामः--किमत्रासहे । 

वसा याहि गृह् व्रजाम 

क्ष्पणः- किमिदं गेहं 
रामः कुतः. 
टक्ष्षणः- कानने 

वूस्सामः 
रामः-- कथमागता व्नसुवं 



९४ काव्यमाडख | 

टक््षणः- ताताज्ञया यन्विताः | 

रापः- 

आयाताः कति वा वयं कथय मे 
छक्षणः- देव त्रयः 

रामः- कैचते 
टक्ष्मणः- 

त्व चाह्ं जनकात्मजा च 

रामः- दयिते कुत्रासि हा जानकि ॥३९॥ 
(नेपथ्ये ॥ 

वत्से, मा भषीः । 
लक्ष्मणः-(कथे रछा सहै विभाव्य ! आये, मधुकरिकासमेतां जानक 

समाश्वारयन्कुम्भसंमवो महषिरित एवाभिवतेते । 
(ततः प्रविक्षति यथानिर्दिष्टः कुम्भसंभवः ।) 

अगस्त्यः- वत्से, मा भेषीः । भयमिह त्वामच्विष्यन्नास्ते सरक्ष्म- 
णो रामभद्रः। 

सीता--(समं विलोक्य कज्जं नाययन्ती खगतम् ।) एदेहिं विरोह 

अजस्त दिह्धेत्ति अहौ मे माञहेम् । (क) 

रामः भगवन्, अभिवादये । 
अगस्यः--सायुष्मानेधि । 
छक्ष्मणः--मगवन्, अभिवादये । 
अगस्स्यः-- वत्स; चिरं जीव । 
सीता- जेदु जेदु अजउत्तो । (ख) 
मघुकरिका-जेदु जेदु महाराओ । (ग) 

(क) एताम्यां विदोचनाम्यामायपुत्रो शट इयदो मे भागधेयम् | 
(ख) जयतु जयलायपुत्रः | | 

(ग) जयतु जयतु महाराजः । 
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रामः (सीतां विलेक्य )) षत्स,.यकाण्डपतितयुपाघ्रृ्टिसदय्यं सीता- 
दशनम् । 

टक्ष्मणः-- आये, एवमेतत्! अग्स्यं प्रति भगवन्, अत्र कतामण्डपे 
सहतेमासनप्ररिमहः क्रियताम् । 

सर्वे- तथा । (इ्युपविरशन्ति ।) 
छक्ष्मणः- भगवन् , कथमासादिता जानकी । 
अगस्त्यः--श्रूयताम् । 
रामः-अवहिताः सः। 

अगस्तयः पूवैमत्र वने दुर्वासाः कानिचिदिनानि तपः तवान् । 
मधुकरिका-सख्टकोन्वो क्खु एसो सदेसी सुणिञदि । (क) 
राम्;ः- ततस्ततः | 

अगस्त्यः--तसिन्समये तेषु तेष्वाश्रमेषु तीव्रतपःशङ्किना महेन्द्रेण 
विचष्टानां चरन्तीनां मध्ये हरिणी नाम काचिदेतत्तपोवनं प्रविस्य पष्पा- 

ण्यवाचिनोत् । 

रामः--हन्त, महान्ममादः । 
अगस्त्यः ततः परमभिषेकायागच्छन्नयं दुर्वा सास्तामवरोक्य (अये 

हरिणि, यतोऽसदेवताच॑नोचितानि कुसुमान्यवचिनोषि, ततस्वत्नामसद- 
सीमेवाकूतिमेहिः इति शशाप ¦ तदानीमेव परित्यज्य वनमिदमन्तर्ितश्च । 

मधुकरिका--अम्ददे, अदिणिदटरदा तावसाणम् । (ख) 
-टकष्पणः--कथमसास्तदुपरमो जातः । 
अगस्स्यः--ततो हरिणीमूतां दरिणीमादायास्मदन्तिकं प्राप्तमिति 

करुणमाकरन्दन्तीभिरम्सरोभिरम्यथितेन मया ङृपावशेनामिमन्तिता दूवौ- 
मुष्ठिरपिता । तसिन्वने नासाः म्रत्यासत्तिरासीत् । (2) 

रामः किमौश्वयम् । 

(क) सुङमकोपः खल्वेष महपिः श्रयतु । 
(ख) अहो, अतिनिष्टरता तापसुनाम् । 
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दवदहनदग्धूर्तेः काननलक्षम्याः पुनरनवीकरणम् । 
उपकतुरसिर्जगतां घननिकरस्य खभःव एवायम् ॥ ४० ॥ 

अगस्त्यः--अयमेवा्याप्यनुवतैमानः सापो महानसिन्वने कुसुमान्य- 
वचिन्वन्तीं जानकीमस्पृशत् । 

रामः (साश्वयेम् ! किमेतावन्तं कारं हरिणीभूय सितेयम् । 

मधुकरिकृ{-(खगतम् ।) तरस एव्व समरुवदिडाए हरिणीए दोद- 
व्वम् | (कृ) 

अगस्त्यः--अहमेकाकिनीमसदाश्रमे तिष्ठन्तीमितस्ततः एवमाना- 
मटृष्टपूवौ हरिणीं समाधिना जानकीं -निधिल्य तत्क्षणमेव शापान्मोचयि- 
त्वा भवदन्तिकमनेषम् । 

रापिः- 

परोपकाररीरत्वं परदुःखासदिष्णुता । 
द्यापरतं दाक्षिण्यं सतां खाभाविका गुणाः ॥ ४१॥ 

, अगर्त्यः--जनया जानक्या रक्ष्मणेन सह महान्तं कारु वर्तेथाः । 
अपि च। 

दोषध्वान्तं क्चाख्यन्ती नराणा- 
माक्पान्तं नन्दयन्ती जगन्ति । 

स्फायज्ज्योत््ापूरपाण्ड्स्त्वदीया 
जीयात्की्िः श्रीनिधे राघवेन्द्र ॥ ४२ ॥ 

रामः-महान्परसादः। 
अगस्यः- करं ते भूयः प्रियमुपकरोमि । 
रामः-दइतः परं कि भ्रियमसि । तथापीदमस्तु मरतवाक्यम् । 

समयविदहितवषः सख्पूणौ धरित्रीं 
जनयतु जल्दौषः प्रेरितो वासवेन । 

भवजरनिधिमध्ये मज्जतां मानवानां 
मवतु तरणिषूपा संगतिः सज्जनानाम् ॥ ४३ ॥ 

सरंपृणेम् । 
(क) तस्िनेव समुपस्थितया हरिणा मवितन्यम् । 


